
JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2018
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Co je nového a důležitého ve fermentaci siláží?
• Nové informace pro kvalitní fermentační proces siláže

• Co je důležité a co jsou výmysly

MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D., FeedLab s.r.o.

Systém MOOML – pomocník zootechnika
• Významná úspora času při práci zootechnika

• Všechna data na jednom místě

• Dostupné pro všechny, kteří pracují se stádem skotu

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o.

Zlepšení reprodukčních parametrů dojnic
• Praktická opatření pro zlepšení reprodukce dojnic

• Nabídka plemenných býků

Ing. Jaroslav Smažík, Reprogen a.s.

Jen chodící dojnice může produkovat mléko v systému Q CZ!
• Základní body v péči o končetiny

• Proč je potřeba kvalitní evidence léčení končetin?

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., VUVel Brno

Hypokalcémie není jen ulehnutí po porodu
• Metabolické onemocnění s velkými důsledky

• Jak předcházet vzniku a jaká opatření zvolit

MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař

Kvalita objemných krmiv ve vztahu jakosti mléka Q CZ
• Důležité parametry objemných krmiv

• Hlavní zásady výroby pícnin

Ing. Miroslav Pícha, odborný poradce SCHAUMANN ČR

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o.
ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, Reprogen a.s. a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Místo konání semináře: Út 22.2.2018 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice



JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2018
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Pro snazší organizaci semináře potvrďte Vaši účast na registrační lístek a odešlete na adresu SCHAUMANN ČR s.r.o., náměstí Svobody 35, 387 01 Volyně

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………        Firma:………………………………………………………    Počet osob:……………

Registraci je také možné provést telefonicky na telefonu 383 339 114 nebo na www.schaumann.cz/kontakt.html pomocí webového formuláře nebo 

mailem na mira_picha@schaumann.cz, novak@schaumann.cz

Místo konání seminářů:

Čt 22.2.2018 – lovecký sál společnosti Jasanka, Chabrovice (okr. Tábor)

Stručný program:

Prezence 08:30 – 09:00

Odborné přednášky a diskuse 09:00 – 13:30

Oběd 13:30
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